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PREDMET: Povlašteni prijevoz radnika Jadrolinije 
 
Poštovani, 
 
Prolazi skoro godina dana od kada u počeli razgovori Radničkog vijeća sa  predstavnicima Uprave u 
pronalaženju rješenja za povlašteni prijevoz radnika Jadrolinije na brodovima Jadrolinije. 
  
Vjerujemo kako ste upoznati sa činjenicom kako NSPPBH ima većinu u radničkom vijeću te da pomno 
prati zaključke sa sjednica radničkog vijeća. Već na nekoliko sjednica radničkog vijeća nalazi se tema 
povlaštenog prijevoza za radnike Jadrolinije te se na istu temu vode rasprave i donose zaključci, koji do 
danas  nisu realizirani, niti se vidi ozbiljna namjera da se realiziraju, unatoč obećanjima. 
 
Kao što je i Vama poznato, izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom 
pomorskom prometu, dodatno se proširila lepeza korisnika povlaštenog prijevoza na brodovima u 
nacionalnoj plovidbi. Kao primjer vam mogu navesti status vatrogasaca, koji po izmjenama navedenog 
zakona ostvaruju  pravo na povlaštenu cijenu karata za prijevoz na našim brodovima i kada nisu u 
službi ili na intervenciji. Ne umanjujući vrijednost naših vatrogasaca te uz dužno poštovanje svim 
službama u Hrvatskoj i ostalim korisnicima povlaštenog prijevoza na našim brodovima, smatramo da 
naši pomorci rade sličan posao po važnosti za opći interes te da bi iz toga razloga i da se ne radi o 
našoj kompaniji, morali imati pravo na povlaštenu cijenu karata i prijevoz na našim brodovima. 
 
NSPPBH je neprihvatljivo, a vjerujemo kako ste Vi isto blizu našeg razmišljanja, da svi koji zatraže od 
našeg ministarstva i ostvare pravo na prijevoz po povlaštenim cijenama, osim naših radnika. 
 
Ovim putem Vas pozivamo da se u što kraćem vremenskom roku donese odluka o pravu korištenja 
povlaštenog statusa radnika Jadrolinije u prijevozu na svim našim plovilima, sukladno dogovorima i 
zaključcima sa sjednica radničkog vijeća. 
 
Nadamo se kako će te konačno i uskoro donijeti odluku iz naslova na zadovoljstvo svih naših 
zaposlenika te se isto tako nadamo nastavku dobre suradnje sa NSPPBH. 
 
S poštovanjem,  
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